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Ogólne warunki sprzedaży Bevo sp. z o.o. 

1. Definicje pojęć
W niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży znaczenie poszczególnych pojęć jest
następujące: 

- OWS: Ogólne warunki sprzedaży;
- Sprzedawca: BEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie;
- Kupujący: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z wyłączeniem 

konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

- Strony: Sprzedawca i Kupujący;
Towar: towary handlowe sprzedawane przez BEVO Sp. z o.o. w ramach umowy z 
Kupującym; 

- przez zamówienie rozumie się zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na 
ofertę Sprzedawcy lub ofertę zakupu złożoną przez Kupującego bez otrzymania 
wcześniejszej oferty Sprzedawcy. 

2. Zakres stosowania
2.1 O ile nie zostanie wskazane lub uzgodnione inaczej, OWS mają zastosowanie do

wszystkich zamówień i dostaw towarów przekazywanych przez Sprzedawcę 
Kupującemu.  

2.2 Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2.3 Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie 
uregulowanym w niej w sposób odmienny 

3. Warunki handlowe
3.1 Informacje zawarte w materiałach informacyjnych lub reklamowych Sprzedawcy, w

tym w katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach nie 
stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do rokowań w celu zawarcia umowy i dotyczą 
wyłącznie Towarów w nich wymienionych.  

3.2 Szczegółowe informacje wskazane w ww. materiałach, w tym wymiary, waga Towaru, 
jego dane techniczne, mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie wiążą Sprzedawcy. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tych informacji w każdym 
terminie.  

3.3 Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do zmian powyższych informacji w 
szczególności w przypadkach zmian Towaru, w tym z uwagi na zmianę technologii lub 
postęp techniczny. 

4. Zawarcie umowy
4.1 Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego, które Sprzedawca 

może według swego wyboru przyjąć lub odrzucić.  
4.2 Minimalna wartość pierwszego zamówienia wynosi 200,00 PLN netto. W przypadku 

kolejnego zamówienia, jeżeli jego wartość wynosi poniżej 200,00 PLN netto, Kupujący 
będzie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 60,00 PLN netto.  

4.3 Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez 
Sprzedawcę, chyba że z przyjętej z danym Kupującym praktyki współpracy wynika, że 
umowy zawierane są w sposób dorozumiany. 

4.4 Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail, sklep 
internetowy) lub za pośrednictwem faksu.  

4.5 Zamówienie powinno zawierać: nazwę i adres Kupującego (chyba że jest to już 
kolejne zamówienie Kupującego), ilość zamawianego Towaru, jego asortyment, 
termin realizacji, sposób dostawy (odbiór osobisty lub firma kurierska). Zamówienie 
na kwotę powyżej 50.000 zł powinno być złożone wyłącznie w formie pisemnej oraz 
podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Kupującego. Jeżeli osoba składająca oświadczenie w imieniu Kupującego nie jest 
ujawniona w publicznym rejestrze, w tym CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców, do 
zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez taką osobę.  

4.6 W przypadku złożenia przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie zmian lub uzupełnień 
w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem ich 
potwierdzenia przez Kupującego. 

4.7 Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do odstąpienia od umowy (w całości lub w 
części) w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia, z przyczyn od Niego niezależnych, 
w szczególności dotyczących producenta Towaru lub problemów logistycznych, w 
tym związanych z firmą kurierską. W takim przypadki Sprzedawca wyłącza 
odpowiedzialność za ewentualną szkodę u Kupującego. 

5. Cena
5.1 W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień lub oferty cenowej złożonej

przez Sprzedawcę obowiązują ceny Ex Works podane w cennikach Sprzedawcy w dniu 
potwierdzenia zamówienia.  

5.2 Cena określona przez Sprzedawcę jest ceną netto, do której zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia 
faktury.  

5.3 Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że 
Strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu 
sprzedaży danej waluty w NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia 
faktury.  

5.4 W przypadku jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru z magazynu Sprzedawcy, a łączna 
wartość zamawianego Towaru (jedna dostawa) przekracza kwotę 1.000 PLN netto, 
dostawa realizowana jest na koszt Sprzedawcy, za wyjątkiem elementów 
niestandardowych, których koszt transportu ustalany jest indywidualnie.  

5.5 Za elementy niestandardowe uważa się w szczególności:  
- paczki, która ze względu na swoje właściwości (m. in. kształty, wymiary, 
delikatną zawartość) nie mogą być sortowane za pomocą automatycznego 
sortera i/lub wymagają specjalnego traktowania w przewozie (sortowanie 
ręczne).  
- paczki, których maksymalna długość przekracza 175 cm.
- paczki, których waga gabarytowa jest większa niż 31,6 kg. 
- palety, gdzie Towar wystaje poza jej obrys.

5.6 Dostawy w warunkach INCOTERMS:  
- Dostawy firmą transportową odbywają się na warunkach – DAP
- Odbiór towaru przy ladzie przez klienta lub przez kuriera przysłanego przez klienta,
odbywają się na warunkach – FCA 

6. Płatności
6.1 Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w potwierdzeniu

przyjęcia zamówienia lub gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez 
Sprzedawcę fakturze VAT.  

6.2 Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy 
Sprzedawcy.  

6.3 W przypadku braku uregulowania płatności w wyznaczonym terminie Sprzedawca 
jest uprawniony do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych od terminów zapłaty 
w transakcjach handlowych.  

6.4 Ponadto w przypadku braku uregulowania płatności w wyznaczonym terminie 
Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji wszystkich zamówień do czasu 
zapłaty przez Kupującego wszystkich należności na rzecz Sprzedawcy.  

6.5 Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z 
wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów. 

7. Termin dostawy Towaru
7.1 Sprzedawca będzie dokładał wszelkich starań, aby dostawa Towaru nastąpiła w

terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku Towaru dostępnego 
w magazynie Sprzedawcy, Towar będzie pakowany i kierowany do wysyłki w dniu 
potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo w następnym dniu roboczym.  

7.2 Termin dostawy Towaru może ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku opóźnień po 
stronie producenta lub po stronie firmy kurierskiej. 

8. Odbiór Towaru
8.1 Zamówienia odbierane w magazynie Sprzedawcy obsługiwane są priorytetowo. W 

przypadku Towaru dostępnego w magazynie Sprzedawcy, Towar powinien być do 
odbioru maksymalnie w ciągu 2 godzin od potwierdzenia zamówienia przez 
Sprzedawcę (w godzinach pracy Sprzedawcy).  

8.2 Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru sprawdzić jego 
zgodność z zamówieniem, w szczególności: stan przesyłki, asortyment, jakość oraz 
ilość.  

8.3 Uszkodzenie przesyłki Kupujący zgłasza przewoźnikowi przy odbiorze.  
8.4 Niezgodność Towaru z zamówieniem Kupujący zgłasza Sprzedawcy niezwłocznie, 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania Towaru.  
8.5 W przypadku opóźnienia Kupującego z odbiorem Towaru, Kupujący będzie obciążony 

kosztami jego przechowania.  
8.6 W przypadku braku przyjęcia Towaru, pomimo złożenia zamówienia oraz jego 

potwierdzenia przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia 
Kupującego kosztami transportu.  

8.7 Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z 
chwilą odbioru Towaru w magazynie Kupującego, a w przypadku powierzenia Towaru 
przewoźnikowi - z chwilą wydania Towaru przez przewoźnika Kupującemu. 

9. Wady Towaru
9.1 Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie Towaru, która nie 

ujawniła się przy odbiorze, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, pod 
rygorem utraty uprawnień z rękojmi.  

9.2 Zawiadomienie o wadzie Towaru powinno być złożone w formie pisemnej lub 
emailowej lub za pośrednictwem faksu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji 
istnieje możliwość skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego Sprzedawcy 
dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy albo przesłania na adres e-mail 
info@bevo.pl lub faks +48 61 641 41 28 takich informacji jak: numer faktury, data 
dostawy, numer artykułu wraz z różnicami, osoba kontaktowa i numer telefonu. 
Dodatkowo w przypadku reklamacji jakościowej należy opisać zaistniałą wadę lub w 
miarę możliwości załączyć dokumentację fotograficzną. 

9.3 Kupujący zobowiązuje się udostępnić reklamowany Towar do wglądu Sprzedawcy na 
każde jego wezwanie lub gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostarczyć 
reklamowany Towaru na swój koszt do Sprzedawcy.  

9.4 Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób montażu dostarczenie 
reklamowanego produktu jest niemożliwe albo utrudnione istnieje możliwość 
oględzin na miejscu montażu. Kupujący zobowiązany jest udostępnić dostęp do 
miejsca gdzie produkt jest zamontowany. W takim przypadku Kupujący zobowiązany 
jest do zwrotu Sprzedawcy kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia pracownika.  

9.5 Jeżeli Towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru 
wygasa.  

9.6 W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zgodnie ze swoją decyzją 
wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub zwróci Kupującemu otrzymaną cenę.  

9.7 Strony wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Kupującego. 
9.8 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru ograniczona jest do jego ceny.  
9.9 Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku 

zapłaty ceny za Towar. 

10. Zastrzeżenie własności sprzedanego Towaru
10.1 Sprzedawca zastrzega, że prawo własności Towaru przejdzie na Kupującego w

momencie zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny.  
10.2 W przypadku połączenia rzeczy Strony stają się współwłaścicielami całości.  
10.3 Strony wyłączają zastosowanie przepisu art. 193 § 2 Kodeksu cywilnego. 

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy
Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest do wysokości ceny Towaru objętego 
umową. 

12. Prawa autorskie
Sprzedawca wskazuje, że przysługują Mu prawa autorskie do materiałów projektowych 
przygotowanych dla Kupującego. Kupujący bez pisemnej zgody Sprzedawcy nie jest 
uprawniony do udostępniania tych materiałów osobom trzecim. 

13. Właściwość sądu, prawo
13.1Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy 

rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.  
13.2 Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego 
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